
أح��رز البولندي املتألق كشيشتوف 
بياتك هدفني ليقود ميالنو لتحويل تأخره 
بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه أتالنتا 
وتعزيز موقعه في املربع الذهبي لدوري 
ال��درج��ة األول���ى اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة القدم 

السبت.
وتقدم رميو فرولر بهدف ألتالنتا بعد 
33 دقيقة لكن بياتك، املنضم من جنوة في 
فترة االنتقاالت الشتوية، أدرك التعادل 
بلمسة رائ��ع��ة ف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع 

للشوط األول.
وأض��اف حاقان شاهان أوغلو الهدف 
الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 55 قبل 
أن يختتم بياتك الثالثية بضربة رأس 
بعد ركلة ركنية بعد ست دقائق ليضمن 
انتصار ميالنو في مواجهة على الوجود 

باملربع الذهبي.
وواص��ل بياتك هز الشباك مع ميالنو 
وس��ج��ل ب��ذل��ك أرب��ع��ة أه���داف ف��ي ثالث 
مباريات بالدوري إضافة إلى هدفي الفوز 
-2صفر على نابولي في دور الثمانية 

لكأس إيطاليا الشهر املاضي.
وحافظ ميالنو على املركز الرابع وعزز 
آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
في املوسم املقبل بعدما أصبح رصيده 
42 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتالنتا 

خامس الترتيب.
وأصبح بياتك أول العب من ميالنو، 
منذ فعلها ماريو بالوتيلي في 2013، 

يسجل في أول ثالث مباريات يخوضها 
بالتشكيلة األساسية في ال��دوري بعدما 

هز أيضا الشباك أمام روما وكالياري.
ورف��ع املهاجم البالغ عمره 23 عاما 
رص��ي��ده إل��ى 17 هدفا ف��ي ال���دوري هذا 

املوسم خالل متثيل فريقي جنوة وميالنو. 
وفي وقت سابق أحرز ليوناردو بافوليتي 
هدفني ليحول ك��ال��ي��اري ت��أخ��ره بهدف 
إل��ى ف��وز 2-1 على ضيفه بارما ليتقدم 
إلى املركز 14 برصيد 24 نقطة وبفارق 

خمس نقاط عن منافسه اخلاسر صاحب 
املركز 12. ويتصدر يوفنتوس الدوري 
برصيد 66 نقطة من 24 مباراة بعدما 
فاز -3صفر على فروزينوني في انطالق 

اجلولة اجلمعة.

 سجل ليونيل ميسي م��ن ركلة 
جزاء وأضاع أخرى ليقود برشلونة 
للفوز -1صفر على ريال بلد الوليد 
وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه 
إل��ى سبع نقاط ف��ي ص���دارة دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 
ال��س��ب��ت. وه���ز أن��ط��وان ج��ري��زم��ان 
الشباك بتسديدة مباشرة غيرت 
اجتاهها ليفوز أتليتيكو مدريد -1
صفر على مستضيفه راي��و فايكانو 
وي���ض���ع ح����دا ل��ه��زمي��ت��ه ف���ي آخ��ر 
م��ب��ارات��ني. وظهر برشلونة بعيدا 
متاما عن مستواه لكنه لم يتعرض 
خلطر من الفريق الضيف باستاد نو 
كامب ليضع ح��دا لتعادله في آخر 

ثالث مباريات بجميع املسابقات.
وش������ارك ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي في 
التشكيلة األس��اس��ي��ة ألول م��رة 
منذ ع��ودت��ه م��ن اإلص��اب��ة كما لعب 
كيفن برينس بواتنج، القادم على 
سبيل اإلع���ارة في فترة االنتقاالت 
الشتوية، للمرة الثانية إذ استغل 

امل��درب إرنستو فالفيردي الفرصة 
إلراحة مهاجمه لويس سواريز قبل 
مواجهة أوملبيك ليون في ذهاب دور 
الستة عشر ب��دوري أبطال أوروب��ا 

يوم الثالثاء.
وواج��ه برشلونة صعوبات في 
اختراق دفاع بلد الوليد املتكتل ولم 
يستطع هز شباكه س��وى من ركلة 
ج���زاء ح��ص��ل عليها ج��ي��رار بيكي 
ونفذها ميسي ليحرز هدفه 22 في 

الدوري هذا املوسم.
وكاد ميسي أن يسجل هدفه الثاني 
في بداية الشوط الثاني لكن جوردي 
ماسيب ح��ارس برشلونة السابق 
ت��ص��دى بشكل م��ذه��ل ل��ف��رص��ة من 
املهاجم األرجنتيني من مسافة قريبة.
وحصل ميسي على ركلة ج��زاء 
ث��ان��ي��ة ب��ع��د م��خ��ال��ف��ة ض��د فيليب 
كوتينيو في الدقائق األخ��ي��رة لكن 
ماسيب ح��رم ال��الع��ب األرجنتيني 

مجددا من التسجيل.
وق��ال فالفيردي ”لم من��رر الكرة 

بسرعة كما كنا ن��ح��ت��اج. افتقدنا 
املرونة في الشوط األول وامتلكناها 

في الشوط الثاني.
”أتيحت لنا س��ت ف��رص لكننا 
ن��ع��رف أن ك��ل ش���يء ي��ت��م تقييمه 
بالنتيجة“. وف��ي بعض األح��ي��ان 
بدا أن تفكير برشلونة ينصب على 
ال��ع��ودة مل��ن��اف��س��ات دوري أب��ط��ال 
أوروبا، وكان بيكي هو الوحيد الذي 
يؤدي بشكل جيد في مباراته 300 مع 

النادي القطالوني في الدوري.
وق��ال بيكي ”لم نقدم األداء الذي 
أردن��اه اليوم. علينا أن نكون أفضل 
في مباراة الثالثاء وإال ستكون األمور 
سيئة. إذا لم منرر بسرعة ونسيطر 
على الكرة ونصنع فرصا للتسجيل 

سنصبح فريقا أضعف“.
معاناة أتليتيكو

وعانى أتليتيكو في مواجهة رايو 
صاحب املركز 18 لكنه خطف الفوز 

بهدف متأخر.

وحصل رايو على أفضل فرصة في 
الشوط األول، إذ كاد أدريان إمباربا 
أن يهز الشباك فيما أنقذ يان أوبالك 
ح��ارس أتليتيكو فرصة من راؤول 

دي توماس في بداية الشوط الثاني.
وكسر أتليتيكو حالة التعادل 
عندما هيأ ألفارو موراتا الكرة أمام 
جريزمان الذي سدد في مرمى ستول 

دمييتريفسكي.
وق����ال دي��ي��ج��و ك��وس��ت��ا مهاجم 
أتليتيكو ال��ذي ش��ارك كبديل عقب 
ع��ودت��ه م��ن اإلص��اب��ة ”كنا نعلم أن 
هنا في استاد بالساس يضغط رايو 
بشدة على منافسيه، وحجم امللعب 

صعب“.
وأض��اف ”كان من املهم أن نفوز 
بعد هزميتني. انتصرنا على فريق 

جيد لن يهبط بالتأكيد“.
وفي وقت سابق فاز ليفانتي 1-4 
على مستضيفه سيلتا فيجو فيما 
انتصر ريال سوسيداد -3صفر على 

ليجانيس.
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ميسي سجل هدف املباراة الوحيد من ركلة جزاء وأهدر أخرى

ميسي يقود برشلونة لفوز بشق األنفس على بلد الوليد في »الليغا«

جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد ويقلص آماله في املنافسة على اللقب
قلب فريق جيرونا تأخره بهدف 
أمام مضيفه ريال مدريد إلى الفوز 
2-1 أمس األحد، في اجلولة 24 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وت��ق��دم ال��ب��رازي��ل��ي كاسيميرو 
بهدف للريال في الدقيقة 25 لينتهي 
الشوط األول بتقدم امللكي بهدف 

دون رد.
وف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي أدرك 
ك��ري��س��ت��ي��ان س��ت��وان��ي ال��ت��ع��ادل 
جل��ي��رون��ا م��ن ض��رب��ة ج����زاء في 
ال��دق��ي��ق��ة 65 وت��ك��ف��ل كريستيان 
بورتوغيس بهدف الفوز للفريق 

الضيف في الدقيقة 75.
ورف��ع جيرونا رصيده إل��ى 27 
نقطة ف��ي امل��رك��ز اخل��ام��س عشر 
وتوقف رصيد الريال عند 45 نقطة 

في املركز الثالث.
ويتأخر الريال بفارق 9 نقاط 
عن برشلونة املتصدر والذي تغلب 
بصعوبة أمس السبت، على ضيفه 
بلد الوليد 1-0، كما يتأخر النادي 
»امللكي« بفارق نقطتني عن أتلتيكو 
م��دري��د الوصيف وال���ذي ف��از على 
مضيفه راي��و فايكانو بهدف دون 

رد أمس.
وأن��ه��ى ري���ال م��دري��د امل��ب��اراة 
بعشرة العبني بعد ط��رد رام��وس 
في الدقيقة األخيرة حلصوله على 

اإلنذار الثاني.
وحقق جيرونا فوزه األول منذ 
قرابة الثالثة أشهر وحتديداً منذ 
فوزه على مضيفه إسبانيول 1-3 

ف��ي 25 نوفمبر امل��اض��ي، إذ فشل 
الفريق في حتقيق أي انتصار منذ 
ذلك احلني وخسر ست مرات مقابل 

أربعة تعادالت.
وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر توقفت 
مسيرة االنتصارات املتتالية للريال 
حيث تعرض الفريق للهزمية بعدما 
جنح في الفوز في آخر 5 مباريات 

بالدوري احمللي.
وتعرض ريال مدريد للخسارة 
للمرة السابعة هذا املوسم مقابل 

14 انتصاراً و3 تعادالت.
وفي املقابل حقق جيرونا فوزه 
األول في 2019 وف��وزه السادس 
هذا املوسم مقابل تسعة تعادالت 

وتسع هزائم.

موناكو يفوز على نانت ويخرج من 
دوامة الهبوط في الدوري الفرنسي

حقق موناكو ف��وزه الثاني على أرض��ه هذا 
املوسم في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة 
ال��ق��دم ب��ف��وزه -1صفر على نانت ليخرج من 

منطقة الهبوط ألول مرة منذ سبتمبر املاضي.
وعاد ليوناردو ج��اردمي إلى تدريب موناكو 
في نهاية الشهر املاضي ومنح الفريق دفعة 
كبيرة وف��از مرتني وتعادل مرة في آخر ثالث 

مباريات بالدوري الفرنسي.
وأحرز جلسون مارتنز، املنضم من أتليتيكو 
مدريد الشهر املاضي على سبيل اإلع��ارة، هدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 ليسجل بذلك هدفه 

الثاني في ثالث مباريات.
وتقدم موناكو إلى املركز 16 برصيد 22 نقطة 
ليصبح في منطقة األمان ألول مرة منذ اجلولة 

السابعة في 25 سبتمبر املاضي.
وف��ي وق��ت سابق واص��ل م��اري��و بالوتيلي 

تسجيل األهداف وقاد أوملبيك مرسيليا للفوز -2
صفر على أميان ليتقدم إلى املركز الرابع.

ولم يكن املهاجم اإليطالي سجل أي هدف مع 
نيس هذا املوسم قبل أن ينتقل الشهر املاضي إلى 
مرسيليا لكنه منذ ذلك احلني أحرز ثالثة أهداف 

في أربع مباريات.
وأحرز فلوريان توفني الهدف األول ملرسيليا 
بعد 19 دقيقة وأضاف بالوتيلي الهدف الثاني 
بعد ست دقائق ليحقق مرسيليا ف��وزه الثالث 

على التوالي في الدوري.
وأصبح مرسيليا في املركز الرابع برصيد 40 
نقطة بينما تراجع أميان إلى املركز 17 وله 21 

نقطة بعد فوز موناكو.
كما ف��از أجنيه -3صفر على نيس ليحقق 
انتصاره الثالث على التوالي ويصبح رصيده 

33 نقطة في املركز 12.

فرحة العبي موناكو

بياتك يقود ميالن للفوز على أتالنتا
وتعزيز موقعه باملربع الذهبي

البولندي كشيشتوف بياتك يواصل تألقه مع ميالن بعد قدومه في االنتقاالت الشتوية املاضية
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جانب من املباراة

أموال ليفربول حتصن محمد 
صالح داخل أنفيلد

ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ص��ح��ف��ي ب��ري��ط��ان��ي، أن 
ليفربول لم يعد قلًقا من تكرار سيناريو 
رحيل جنومه ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، مع 
الدولي املصري محمد صالح. وقالت صحيفة 
»م��ي��رور« البريطانية، إن سيناريو رحيل 
األوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي 
فيليب كوتينيو إلى برشلونة، غير وارد مع 

صالح، أو أي جنم آخر في الريدز.
وكانت العديد من التقارير البريطانية 
واإلي��ط��ال��ي��ة، ق��د رب��ط��ت ص��الح بإمكانية 
االنتقال إلى يوفنتوس، سواء عن طريق دفع 
اليوفي ل�175 مليون جنيه إسترليني، أو 
من خالل دخوله في صفقة تبادلية مع باولو 
ديباال باإلضافة إلى مبلغ مالي يصل إلى نحو 

44 مليون إسترليني.
وأك��دت الصحيفة، أن حتقيق ليفربول 

ألرب���اح سنوية تصل إل��ى 125 مليون 
إسترليني، يضع ال��ن��ادي ف��ي املنطقة 

اآلم��ن��ة التي ل��ن يخسر خاللها 
جن��وم��ه بسبب حصولهم 

على عروض ضخمة.
وأشارت إلى أن ليفربول 

ع��ن��دم��ا ك��ان ف��ي ح��اج��ة إل��ى أم��وال 
واف��ق على رحيل س��واري��ز ف��ي ع��ام 2014 

مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.
وأوض��ح��ت أن ليفربول ك��ان غير ق��ادر 
على إبقاء كوتينيو في أنفيلد، عندما عرض 
برشلونة 105 ماليني جنيه إسترليني في 
يناير2018. وش���ددت الصحيفة على أن 
ليفربول دخل اآلن عصًرا مالًيا جديًدا، بعد أن 
جنح املالك في حتويل الوضع املالي للنادي 

إلى األفضل.

ثنائية بولسن تقود اليبزيغ لالقتراب
من ثالثي املقدمة في »البوندسليغا«

أحرز يوسف بولسن هدفني ليقود رازن بال شبورت 
اليبزيغ للفوز 3-1 على مستضيفه شتوتغارت في دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم ويصبح على بعد نقطة 
واح��دة من املركز الثالث، بينما أصبح كالوديو بيزارو 
مهاجم فيردر برمين أكبر العب يسجل هدفا في الدوري 

عن 40 عاما.
وسجل بولسن البالغ عمره 24 عاما ثنائية للمرة 
اخلامسة هذا املوسم في ال��دوري ليرفع رصيده إلى 12 

هدفا.
وافتتح بولسن التسجيل في الدقيقة السادسة ثم 
أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعدما وضع مارسيل 
زابيتسر اليبزيغ في املقدمة مرة أخرى عقب إدراك ستيفن 

تسوبر التعادل ألصحاب األرض في الدقيقة 16.
ومي��ل��ك الي��ب��زي��غ 41 ن��ق��ط��ة م��ق��اب��ل 42 لبروسيا 
م��ون��ش��ن��ج��الدب��اخ ال���ذي ي��ح��ل ضيفا ع��ل��ى أينتراخت 

فرانكفورت يوم األحد.
ويتصدر بروسيا دورمتوند الترتيب برصيد 50 نقطة 

ويخرج ملواجهة نورمبرج يوم االثنني ويتأخر بايرن 
ميونيخ حامل اللقب عنه بنقطتني في املركز الثاني بعد 

انتصاره 3-2 على مستضيفه أوجسبورج اجلمعة.
وهز بيزارو الشباك من ركلة حرة قبل صفارة النهاية 
مباشرة ليمنح برمين التعادل 1-1 مع هيرتا برلني 
ويصبح أكبر العب يسجل هدفا في تاريخ الدوري األملاني.

وأب��ل��غ ب��ي��زارو، ف��ي فترته اخل��ام��س��ة م��ع ال��ن��ادي، 
الصحفيني ”أمتنى أال يتم حتطيم هذا الرقم القياسي. أنا 

فخور للغاية بهذا اإلجناز“.
ويتصدر ب��ي��زارو، ال��ذي لعب أيضا لبايرن ميونيخ 
وتشيلسي، بالفعل قائمة الهدافني األجانب في الدوري 

برصيد 195 هدفا.
ويحتل برمين، الذي مدد مسيرته اخلالية من الهزائم 
إلى خمس مباريات هذا العام بفضل ثالث أهداف بيزارو 

في املوسم احلالي، املركز العاشر.
وتقدم فولفسبورج إل��ى املركز اخلامس برصيد 35 

نقطة بعد انتصاره -3صفر على ماينتس.


